COMUNICADO

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

COMUNICADO RELATIVO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO BES
A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Procede-se na presente data à divulgação das demonstrações financeiras do Banco
Espírito Santo (“BES”) reportadas a 31 de dezembro de 2014.

Pelas

razões

também

então

divulgadas

em

comunicado

(http://www.bes.pt/Comunicados/20150807%20FR56735.pdf), o Balanço Individual e as
Notas Explicativas reportadas 4 de agosto de 2014 apenas puderam ser apresentados a
7 de agosto de 2015. Posteriormente, e para a preparação das demonstrações
financeiras reportadas a todo o exercício de 2014, tornou-se ainda necessário acomodar
e fazer refletir as posteriores evoluções, não só decorrentes da atividade do BES mas
também das alterações legislativas ocorridas e dos esclarecimentos e deliberações do
Banco de Portugal durante o exercício de 2014 e mesmo posteriormente.

Ainda que as contas referentes ao exercício de 2014 continuem a revestir a sua
dimensão informativa sobre a gestão do BES e sobre a sua situação financeira, o quadro
jurídico da sua aprovação e fiscalização assume contornos muito específicos numa
instituição objeto de resolução.

Realce-se, ainda, que o relatório de gestão e demais documentos de prestação de contas
que se apresentam, incluindo o relatório do Revisor Oficial de Contas e a certificação
legal das contas e o relatório e parecer da Comissão de Fiscalização que se divulgam
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na presente data, se reportam à totalidade do exercício de 2014, atravessando como tal
dois períodos muito distintos: o período que antecedeu a aplicação da medida de
resolução e o período em que a atividade do BES foi desenvolvida no quadro da referida
medida. Em particular, as demonstrações financeiras ora divulgadas incorporam também
o reflexo contabilístico da seleção de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e
ativos sob gestão transferidos para o Novo Banco, da valorização dos mesmos de acordo
com a avaliação independente e dos ajustamentos efetuados pelo Conselho de
Administração do BES.

Por último, deve ainda frisar-se que as demonstrações financeiras ora divulgadas foram
aprovadas em reunião do Conselho de Administração a 18 de dezembro de 2015, não
contemplando, como tal, os eventos ocorridos após esta data, em particular as
deliberações aprovadas ontem pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal
(cujo

comunicado

pode

ser

consultado

em

http://www.bportugal.pt/pt-

PT/OBancoeoEurosistema/ComunicadoseNotasdeInformacao/Paginas/combp2015122
9-2.aspx ).
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Contactos
Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM
Francisco Boavida Salavessa
E-mail: investidor@bes.pt

Lisboa, 30 de dezembro de 2015
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.
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